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BAB I 

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang 

Cloud computing adalah gabungan dari pemanfaatan dan pengembangan 

teknologi komputer yang berbasis internet. Dengan sistem ini, para pengguna 

komputer dapat berbagi semua sumber daya mulai dari software, hardware 

termasuk data center yang dapat diakses melalui internet tanpa mengetahui apa 

yang ada didalamnya, ahli dengannya, dan memiliki kendali terhadap infrastruktur 

teknologi yang digunakannya (Oktaviana, 2014). Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa para pengguna komputer bisa menggunakan resource tanpa 

perlu membeli, memiliki atau menginstal program, namun cukup dengan 

menyewa sumber daya dari server inti sesuai dengan kebutuhan.  

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh cloud computing membuat 

banyak perusahaan, institusi ataupun organisasi memindahkan data center mereka 

ke layanan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya pangsa pasar 

cloud computing dari $111 Miliar di tahun 2012 menjadi $131 Miliar di tahun 

2013 (18.5%) dan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya 

(Butler, 2013). Semakin meningkat penggunanya maka semakin meningkat pula 

ancaman keamanan yang terjadi pada cloud computing. Keamanan pada cloud 

computing memang masih menjadi masalah utama yang membuat seseorang ragu 

untuk berpindah menggunakan teknologi ini. 

Banyak cara yang dapat digunakan oleh attacker atau sesorang dengan 

kemampuan khusus yang dapat masuk kedalam sebuah sistem komputer maupun 

jaringan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan Web Hacking Incident Database 

menyebutkan bahwa cara yang paling sering digunakan adalah Distributed Denial 

of Service (DDOS) sebesar 17.5% (Barnett, 2013). Bahkan Indonesia menempati 

urutan pertama attack traffic di dunia dengan persentase sebesar 38% (Belson, 

2013). DDOS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer di dalam jaringan 

dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai 

tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga akan mencegah 

pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang.  
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Honeypot merupakan suatu sistem yang di desain menyerupai production 

system asli dan dibuat dengan tujuan untuk diserang atau disusupi attacker. 

Kelebihan dari honeypot adalah mengumpulkan sedikit data tetapi data yang 

dikumpulkan tersebut umumnya memiliki nilai yang tinggi serta memberikan 

informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti. Honeypot mempunyai dua 

jenis interaksi yaitu high interaction honeypot atau honeypot yang dapat 

mengoperasikan sebuah sistem secara keseluruhan sehingga penyerang akan 

melihatnya sebagai sistem yang mempunyai kelemahan untuk dieksploitasi. 

Sedangkan low interaction honeypot hanya akan mensimulasikan layanan tertentu 

pada sebuah sistem operasi. Kelemahan honeypot adalah menganggap semua 

paket yang melaluinya sebagai paket serangan, sehingga dibutuhkan sebuah traffic 

controller untuk mengklasifikasikan paket normal maupun paket serangan. Packet 

Header Anomaly Detection (PHAD) adalah sebuah metode untuk inspeksi semua 

paket dalam lalu lintas jaringan dengan melihat pola pada header. Dari analisis 

pola tersebut dapat diklasifikasikan paket yang berisi serangan atau paket normal. 

Cloud computing sangat rentan terhadap serangan karena menggunakan 

konsep virtualisasi yang berarti dalam sebuah komputer fisik bisa terdapat 

beberapa komputer virtual dengan pemilik yang berbeda. Ketika satu komputer 

virtual terkena serangan maka akan berdampak pada komputer virtual yang lain. 

Roland Dobbins seorang ahli keamanan jaringan dari APAC Solutions Architect 

mengatakan bahwa DDOS merupakan ancaman utama yang bisa merusak dan 

berpengaruh signifikan terhadap sistem. Hal itu dapat terjadi karena cloud 

computing adalah infrastruktur multi pengguna, sehingga serangan pada satu 

pengguna sama dengan serangan terhadap semua pengguna dikarenakan mereka 

saling berbagi infrastruktur berupa prosesor, jaringan, memori, penyimpanan, dll. 

(Lohman, 2011). Jadi aspek keamanan pada cloud computing khususnya untuk 

menangani serangan DDOS perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat 

menemukan solusi keamanan yang tepat. 

Penelitian ini akan memaparkan implementasi solusi keamanan jaringan 

pada cloud computing dengan menggunakan hybrid honeypot dan Packet Header 

Anomaly Detection (PHAD) untuk menangani serangan DDOS. Hybrid honeypot 

merupakan sebutan dari penggabungan antara dua jenis interaksi honeypot yaitu 
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high interaction dan low interaction. Dengan memanfaatkan hybrid honeypot dan 

memakai packet header anomaly detection sebagai traffic controller maka akan 

tercipta sebuah sistem keamanan jaringan yang saling melengkapi. PHAD akan 

mengklasifikasikan paket pada jaringan, jika merupakan paket serangan maka 

akan diteruskan menuju hybrid honeypot dan jika bukan paket serangan maka 

akan diteruskan menuju production system. Hybrid honeypot akan memroses 

paket serangan berdasarkan tingkat interaksi serangan yaitu high interaction atau 

low interaction, sehingga lebih efektif serta performa dari honeypot dapat tetap 

terjaga karena beban dialihkan menuju sumber daya yang tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: 

 Bagaimana mengimplementasikan packet header anomaly detection serta 

hybrid honeypot pada cloud computing dengan layanan Infrastructure as a 

Service (IaaS). 

 Bagaimana cara untuk klasifikasi paket serangan menggunakan metode packet 

header anomaly detection. 

 Bagaimana mengkonfigurasi hybrid honeypot agar mampu untuk memroses 

serangan berdasakan tingkat interaksi serangan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

 Mengimplementasikan packet header anomaly detection dan hybrid honeypot 

pada cloud computing dengan layanan Infrastructure as a Service (IaaS). 

 Mengidentifikasi sebuah paket serangan dengan melihat pola pada packet 

header menggunakan metode Packet Header Anomaly Detection (PHAD). 

 Mengembangkan hybrid honeypot agar dapat digunakan untuk memroses 

sebuah paket serangan berdasarkan tingkat interaksi serangan. 

 Analisis seberapa efektif metode PHAD dan hybrid honeypot yang diterapkan 

pada cloud computing untuk mengatasi serangan DOS/DDOS dibandingkan 

dengan cloud computing yang tidak menggunakan sistem keamanan tersebut. 
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1.4 Batasan Masalah 

Asumsi dan ruang lingkup permasalahan yang dikerjakan dalam tugas 

akhir ini dapat diuraikan seperti di bawah ini: 

 Cloud server package yang dipakai adalah OpenStack dan menggunakan 

layanan Infrastructure as a Service (IaaS). 

 Bahasa pemrograman yang dipakai oleh PHAD adalah python. 

 Layanan yang disediakan virtual server adalah web server, FTP server, dan 

SSH server. 

 Jaringan yang digunakan terbatas pada jaringan kabel dan tidak termasuk 

jaringan nirkabel. 

 Cloud server (server fisik) menggunakan static IP sedangkan virtual server 

menggunakan DHCP. 

 Semua server menggunakan IP Address versi 4 (IPv4). 

 Jenis serangan yang digunakan untuk menguji sistem difokuskan pada 

Distributed Denial of Service (DDOS). 

 High interaction honeypot menggunakan HIHAT sedangkan low interaction 

honeypot menggunakan honeyd. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pemahaman materi yang berkaitan dengan 

pemrograman python, jaringan dasar, pemrograman jaringan, keamanan jaringan, 

cloud computing, hybrid honeypot, dan packet header anomaly detection. Adapun 

sumber literatur dapat diambil dari buku, jurnal, dan internet. 

b. Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan hardware maupun software 

yang akan digunakan pada saat implementasi sistem. Sehingga dapat menemukan 

solusi yang tepat untuk optimalisasi sistem. 

c. Perancangan Sistem 

Sistem yang dibangun akan mengimplementasikan metode keamanan 

hybrid honeypot dan packet header anomaly detection pada cloud computing 
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(virtual server). Arsitektur fisik cloud computing akan dibangun pada 3 buah real 

server yaitu controller node, network node, dan computation node. Cloud 

computing ini akan menyediakan layanan ifrastruktur atau Infrastructure as a 

Service (IaaS) yang dapat digunakan untuk membuat virtual server. 

Pembuatan sistem dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pembuatan cloud server 

dan virtual server. Pembuatan cloud server akan menggunakan layanan dari 

OpenStack cloud package sedangkan untuk virtual server akan difungsikan 

sebagai hybrid honeypot, PHAD server, dan production system. 

d. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap utama yang membutuhkan banyak waktu 

karena digunakan untuk melakukan implementasi dan merealisasikan rancangan 

sistem yang terdapat pada tahapan sebelumnya agar menjadi sebuah sistem yang 

sesuai dengan apa yang diinginkan. 

e. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat, tujuannya 

untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi serta melakukan 

perbaikan agar dapat menyempurnakan sistem yang dibuat. 

f. Penyusunan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk membuat laporan dari semua dasar teori dan 

metode yang digunakan serta hasil yang diperoleh selama pengerjaan tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun secara sistematika yang terbagi dalam beberapa 

bab, dimana isi dari masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang 

digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang keamanan jaringan, cloud computing, hybrid honeypot, dan packet header 

anomaly detection. 
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c. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisis perancangan sistem, 

mulai dari analisis kebutuhan hardware dan software, pembuatan arsitektur cloud 

computing, dan perancangan arsitektur metode keamanan hybrid honeypot serta 

packet header anomaly detection yang akan diterapkan pada cloud computing. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi pembahasan mengenai langkah-langkah implementasi sistem sesuai 

dengan rancangan yang sudah direncanakan. Kemudian disertai analisis dari data-

data hasil pengujian terhadap sistem, sehingga dapat diketahui kinerja sistem yang 

telah dibuat. 

e. BAB V PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta 

menjadi hasil akhir dari pembahasan masalah. 


